
Je persoonsgebonden budget (PGB/WLZ) gebruiken bij een Quintus activiteit 
 
 
Maatwerk 
Quintus wil er voor íedereen zijn. Wij geloven dat meedoen aan kunstbeoefening goed is voor ieders 
gezondheid. Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat bezig zijn met of genieten van 
kunst, ook bijdraagt aan het welzijn van de mens.  
Wij stemmen ons programma af op de mogelijkheden en behoeftes zodat echt iedereen kan 
meedoen. Wanneer onze reguliere cursussen niet passend zijn vanwege een lichamelijke of 
verstandelijke beperking van de cursist, dan zoeken we een oplossing op maat. Zo bestaat onze cursus 
‘Muziek Anders’ inmiddels vele jaren. Vorig seizoen zijn we gestart met speciale schilderlessen en 
bieden we  de cursus ‘Dans en muziek als medicijn’. Omdat Quintus is aangemerkt als zorgverlener en 
geregistreerd is in het AGB-register, is het voortaan mogelijk voor Quintusactiviteiten een 
zorgovereenkomst aan te gaan en (na goedkeuring van SVB) les- of cursusgeld vergoed te krijgen 
vanuit het PGB. 
 
Het PGB gebruiken  
Wil jij voor jezelf of iemand anders een PGB inzetten om de lessen bij Quintus te betalen? 

- Neem dan contact op met de medewerkers van de informatiebalie (038-3371200  of 
info@quintuskampen.nl) en geef aan dat je een zorgovereenkomst met Quintus wilt aangaan; 

- Indien nodig plannen we een gesprek waarin we deze zorgovereenkomst gezamenlijk invullen. 
De beschrijving en motivering voor de overeenkomst wordt afgestemd op jouw zorgvraag en 
zorgplan;  

- De getekende zorgovereenkomst stuur je naar het zorgkantoor. Zodra dit wordt goedgekeurd 
zorgen wij dat je aangepaste facturen ontvangt. De SVB neemt de betaling aan Quintus van je 
over; 

- Voor bestaande cursisten zien we dit als een service. We zullen hiervoor geen kosten rekenen.  
 

Laat het weten 
Heb jij mensen in je omgeving die ook graag gebruik willen maken van deze mogelijkheid? Attendeer 
ze dan op het Quintusprogramma of op onze nieuwsbrief (inschrijven via quintuskampen.nl). Heb je 
zelf speciale wensen of vragen, laat het ons gerust weten. We zijn geïnteresseerd en denken graag 
met je mee.  
 
 
N.b.: meer informatie over het persoonsgebonden budget vind je op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb 
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